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دستورالعمل ، شرايط ، مقررات و تعهدات شركت كنندگان در مزايده اقالم ضايعاتی  

 )نوبت دوم(  1400ZPCز//04به شماره شركت پتروشیمی زاگرس 
 

)فروشنده( مستقر در منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس جنوبی، در نظر شرکت پتروشیمی زاگرس 

 ومینی، آلوملیفلزات، استنلس است ریشامل آهن آالت و سا)خود و ضایعاتی دارد، برخی از کاالهای مستعمل 

 عاتیمستعمل، ضا میچوب، کابل و س عاتیبشکه، گالن، ضا ،یکیپالست عاتیپنل، ضا چیو ورق، ساندو

فروش ه عمومی ب از طریق مزایده ،پیوست، مطابق لیست ( را FRPو  برگالسیفا عاتیو ضا یکیالکترون

فوق که طبق شرایط  مزایده آید تا در یدعوت بعمل م متقاضیان واجد شرایطلذا بدینوسیله از  .برساند

خود را با توجه به  یشنهادبرگزار خواهد شد شرکت نموده و قیمت پی زایدهمندرج در اسناد و مدارک م

 :دنمراتب ذیل اعالم نمای

 برنامه زمانبندی انجام مزایده : -1

 توضیحات  تاريخ  شرح  رديف 

 مزایده  شروع فروش اسناد   1

از تاریخ  

07 /09 /1400  

تا پایان  

22 /09 /1400 

بلوار  سیراف، خیابان مالیات،  / محل :    16  -8ساعت :  

امور حقوقی و  پتروشیمی زاگرس ،    زاگرس مجموعه 

 پیمانها 

مدارک شناسایی معتبر برای اشخاص حقیقی و  با ارائه  

 معرفی نامه کتبی برای اشخاص حقوقی 

 و اقالم مزایده بازدید از محل  2

از تاریخ  

07 /09 /1400  

تا پایان  

22 /09 /1400 

   16-8از ساعت    )بجز جمعه(   هر روز 

   امور حقوقی و پیمانها / تحویل به  16تا ساعت   1400/ 09/ 23 مهلت تسلیم پیشنهادات و ارسال مدارک آخرین   3

 

اره ماری شــ جساب به ح بایدمتقاضیان ریال است که  ()يک میلیون 1,000,000 زایدهاد مـاسنفروش قیمت  -2

د آن بــه پتروشیمی زاگرس واریز و رســی به نام شرکت یبانک تجـارت شعبـه نخل تق 26935- 80105

  .فروشنده اسناد تحویل شود

 : شرايط متقاضی -3

 داشتن شخصیت حقیقی معتبر و یا شخصیت حقوقی و مطابقت اساسنامه شرکت )شخص حقوقی( با موضوع مزایده.  −

و آگاهی از حقوق و عوارض دولتی  آشنایی کامل به مقررات مناطق ویژه اقتصادی، قوانین گمرکی  −

 گمرکات. )معرفی نماینده واجد شرایط الزامی است(.مربوط به ترخیص کاال از 

 ه  مشابه با مشخصات موضوع مزایدداشتن سوابق و تجربیات  −

 مزایده« و »انجام تعهدات«.توانائی مالی جهت ارائه ضمانتنامه بانکی »شرکت در  −
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و مالحظــه ( 1شــماره )جــدول متقاضیان باید پس از بازدید و آگاهی کامل از وضــعیت اقــالم ضــایعاتی  -4

درج  )مندرج در بخش دوم اسناد مزايده (الذکر، پیشنهاد قیمت خود را در فرم مربوطه  شرایط ذیل

 .و ارائه نمایند

جــدول اقــالم مــازاد و ضــایعاتی ت پیشنهادی خود ، برای متقاضیان مکلف می باشند به منظور درج قیم -5

، قیمت واحد هــر  https://iranzayeat.com، با مراجعه به سایت »ایران ضایعات« به آدرس  (1)شماره 

 نمایند. درجنموده و در قیمت پیشنهادی خود قلم کاال را استخراج 

پیشنهاد دهندگان موظفند نسخه چاپی از قیمت مندرج در سایت ایران ضایعات در تاریخ ارائــه  : 1نکته 

پیشنهاد قیمت را تهیه ، مهر و امضاء نموده و به ضمیمه برگ پیشنهاد قیمت ارائه نماید. بــدیهی اســت 

بااه  ،  )برای آگااا ی بیرااتر  بود. ( ارائه پیشنهاد قیمت الزامی خواهد ارائه نسخه چاپی قیمت روز )تاریخ

 مراجعه شود(اسناد مزايده  بخش دوم    4  هصفح

دســتورالعمل منــدرج  یکبار ، بر اساس    سه ماه هر    ( 1) های پیشنهادی مندرج در جدول شماره  نرخ  : 2نکته 

قــرار خواهــد گرفــت . ذکــر ایــن نکتــه ضــروری اســت کــه    ریالی تعدیل و مبنای محاسبات  ،   در بخش دوم 

(  FRPو    لیتری، چــوب و فــایبرگالس   1000جدول مذکور )شامل ضایعات گالن   11و  10،  4ردیفهای شماره 

 ثابت بوده و در طول مدت قرارداد مشمول تعدیل نخواهند بود. 

و    ول سه ماهه اول از قرارداد ثابت ، در ط   ( 1) الزم به ذکر است، نرخ تمامی اقالم ضایعاتی مندرج در جدول  

بدون تغییر بوده و در طول این مدت به هر میزان و مقدار ضایعات که توســط فروشــنده اعــالم گــردد بــا  

 .همان قیمت اولیه واگذار و خریدار مکلف است نسبت به انتقال و خروج آنها از مجتمع اقدام نماید 

ا در پاکت سـربسته و الک و مهر شده کــه محتــوی باید پیشنهـاد خـود ر مزایدهداوطلـب شرکت در  -6

اسناد ممهااور بااه مهاار پیراانهاد   »ب«، تضمین شركت در مزايده الف«» الک و مهر شده سـه پاکـت

، بــا درج مــوارد می باشــد تنظــیم و در موعــد مقــرر تکمیل شده برگ پیرنهاد قیمت ج«»و  د نده

در مهلت مقرر با اخذ رســید حــاوی ســاعت و تــاریخ مشخصات کامل مزایده و خریدار بر روی پاکات، 

 .فروشنده تحویل نمایدوصول به 

را در ذیــل آن درج    متقاضیان بایستی کلیه مدارک مزایده را مهر و امضاء نموده و مشخصــات کامــل خــود  -7

 قد مهر و امضاء ترتیب اثر داده نخواهد شد. نمایند. به پیشنهادات ناقص و همچنین فا 

مربوطه به صورت تفکیکــی و بــا محاســبه های ول و فرم امتقاضیان باید قیمت پیشنهادی خود را در جد -8

، مبلــب بــه حــروف  در صورت مغایرت در نگارش ارقام. ، به عدد و حروف درج و ارائه نمایند جمع کل

 گیرد. مالک عمل قرار می

پیشنهادهای دریافتی باید بدون قید و شرط ، توضیح و خدشه ، خــط خــوردگی و الک گرفتگــی تنظــیم و    -9

 یک از موارد فوق ، پیشنهاد مردود و غیر قابل قبول خواهد بود.  تحویل شود؛ لذا در صورت مشاهده هر 

حق و مخیـر خواهــد  فروشنده حق واگذاری کلیه اقالم را به صورت کل یا جزء برای خود محفوظ می دارد و م  -10

 .بود کل یا هر یک از ردیفهای مندرج در جدول پیشنهاد قیمت را به باالترین قیمت پیشنهادی واگذار نماید 

https://iranzayeat.com/
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پانصــد معــادل یــک فقــره ضــمانتنامه بــانکی ، بمنظور تضمین شرکت در مزایده الزم است متقاضــیان  -11

شرکت پتروشیمی زاگــرس نــزد  26935-80105به حساب شماره  میلیون ریال تهیه و یا مبلب مذکور را

فیش مربوطه را به همــراه فــرم تکمیــل شــده  ضمانتنامه یا ، شعبه نخل تقی واریز و اصل بانک تجارت

، مقررات و تعهــدات شــرکت کننــدگان در  پیشنهاد قیمت و همچنین مهر و امضاء کلیه صفحات شرایط

ت در بسته قرار داده و پس از مهر و مــوم ادر پاکمطابق مفاد این دستورالعمل ،  مزایده )اسناد حاضر(

دفتر امــور  ، به 1قیمت مندرج در جدول بند حداکثر تا پایان وقت اداری آخرین مهلت تسلیم پیشنهاد 

سیراف، خیابان مالیات، بلوار زاگرس ، مجموعــه واقع در حقوقی و پیمانهای شرکت پتروشیمی زاگرس 

تحویل و رسید دریافت نمایند. بدیهی است پیشنهادات فاقد تضمین مردود تلقــی ،  می زاگرسپتروشی

  شده و قابل قبول و رسیدگی نمی باشند.

قه ویــژه اقتصــادی انــرژی واقع در منطیا انبار و پتروشیمی زاگرس محل تحویل اقالم ضایعاتی مجتمع  -12

نمایند از محلهای مذکور بازدید کــرده و   می می باشد. شـرکت کنندگان اقرار  عسلویه -پارس جنوبی 

 از شرایط محلی ، اوضاع و احوال و قوانین و مقررات حاکم بر آن آگاه می باشند. 

دریافتی با حضور مسئولین مربوطه در جلسه کمیسیون معامالت شرکت بازگشــایی و پــس   پیشنهادهای  -13

 کتبی به اطالع ایشان خواهد رسید.  از بررسی و انتخاب برنده یا برندگان مزایده ، مراتب به صورت 

در صورت عدم مراجعه برنده مزایده در مدت ذکر شده و یا انصراف وی ، تضمین برنــده بــه نفــع  -14

شرکت ضبط و اقالم مزایده به همین شیوه به نفر بعدی واگذار خواهد شد ، بدیهی اســت هیچگونــه 

 ادعایی نیز در این زمینه قابل قبول نخواهد بود.

و  زایده، پس از تسلیم ضمانتنامه انجام تعهدات توسط برنده ممزایدههای شــرکــت در  ضمـانتنامه -15

 ، مسترد می گردد . قراردادامضای 

از  شــده  تعیــین زمــان هــر و یا  از تاریخ ابالغ کتبی قرارداد  ساعت  72خریدار موظف است ظرف مدت  -16

معرفی شده ازســوی فروشــنده در بنــد  حساب را به صورت یکجا به قرارداد مبلب کل ، سوی فروشنده 

 . تحویل نماید )دستگاه نظارت(  رسید بانکی مربوطه را به فروشنده اصل واریز و    این شرایط  11

به آدرس  زیست محیط حفاظت سازمان پسماند مدیریت سامانه در نام ثبت به مزایده ملزمبرنده  -17

www.iranemp.ir و نبــوده کــافی ســامانه در شــرکت نــام درج صــرفاً الزم به ذکر است. باشد می 

و و ارائــه  ســامانه از اســتعالم در زیســت محــیط ســازمان دریافت پاسخ مثبت به منوط اقالم ، تحویل

 .باشد مجوز از سازمان مذکور می

 (برنــده مزایــدهخریدار)وجه مزایده و اخذ مجوز از شــرکت پتروشــیمی زاگــرس، پس از واریز کل  -18

و کاالهــای اقــالم کامــل به خــروج  سبتن متوالی تقویمی روز شصتمدت حداکثر ظرف مکلف است 

در غیــر ایــن صــورت ، مطــابق شــرایط منــدرج در اســناد   ؛ اقدام نماید موضوع مزایده  صنعتی موجود

 مزایده ، جریمه خواهد شد. 

هزینه های متصوره در ارتباط با این مزایده اعم از اخذ مجوزات ، تحویل اقالم ، بارگیری ، حمــل  لیهک -19

 برنده مزایده می باشد. هزینهعهده و ر و نقل و غیـره و همچنیـن کلیه تشریفات قانونی و ... ب
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احتمــالی در ایــن متقاضیان می بایستی شرایط و مقررات گمرک منطقه را رعایت و هرگونــه هزینــه  -20

 عهده و مسئولیت برنده مزایده می باشد.ر ارتباط ب

، مالیات  مالیات و سایر حقوق و عوارض دولتی و بهره مالکانه مورد تقاضای دستگاههای مسئول دولتی -21

، بعهده خریدار می باشد  بر ارزش افـزوده ، هزینه های گمرکی و بطور کلی تمامی کسورات قانونی

پرداخت کسورات قانونی متعلقــه راســاً توســط اد یک قرارداد خرید و فروش است، ردو چون این قرا

 شود و فروشنده مسئولیتی نخواهد داشت. خریدار انجام می

کلیه تجهیزات الزم جهت برشکاری و پرس کردن اقالم ضایعاتی و هزینه های اجرای کار تهیه و تأمین  -22

هیچگونه مســئولیتی در ایــن خصــوص زاگرس  بعهده برنده مزایده خواهد بود و شرکت پتروشیمی

 نخواهد داشت.

موارد مصرف و محل اســتفاده اقــالم  بخش دوم( دوفرم تعهدنامه )پیوست  طبق خریدار مکلف است -23

 ییدیه واحد ایمنی را در این خصوص اخذ نمایند.اعالم و تأ فروشنده، به  ضایعاتی را به صورت کتبی

بــر نحــوه حمــل و  HSE، با نظــارت  قرار گیرد HSEیید اداره أ، مورد ت در صورتی که موارد مصرف -24

 بارگیری آن قابل واگذاری به خریدار خواهد بود.

قوانین حفاظت فنی و خریدار و کارکنان وی موظف به رعایت موازین و مقـررات فروشنـده از جمله  -25

 باشند. مقررات ایمنی و حراست میبهداشت کار و 

ول ضمیمه برگ پیشنهاد قیمت در ابتدای کار بصورت تقریبی بــوده و احجام و مقادیر مندرج در جدا -26

نماید در صورت تغییر در تعداد و مقادیر اقالم ، مطابق مفاد این بـنــد ، نســبت بــه  خریدار تعهـد می

هرگونــه حــق انجام موضوع مزایده ، با قیمت مندرج در جدول پیشنهادی خود اقدام نماید. خریــدار 

 را از خود سلب و ساقط می نماید. ادعایی در این خصوص

در طول مدت قرارداد و در هر نوبت که فروشنده  مقادیری از ضایعات را برای واگذاری به خریدار  -27

روز ، وجه اقالم را به حساب اعالمی واریــز و  10اعالم نماید ، خریدار مکلف است ظرف حداکثر مدت 

ید . بدیهی است خریدار مکلف می باشــد ظــرف اقدامات اولیه در جهت اخذ مجوزهای الزم آغاز نما

مهلت اعالمی از سوی فروشنده ، اقالم ضایعاتی را از محل مجتمــع خــارج نمایــد ؛ در غیــر اینصــورت 

 مطابق ماده جرائم ، با خریدار رفتار خواهد شد.

است و ارائه پیشنهاد شرکت در  مخیرشرکت پتروشیمی زاگرس در رد یا قبول هر یک از پیشنهادها  -28

 ، هیچگونه حقی را برای پیشنهاددهنده ایجاد نخواهد نمود. مزایده

، برای پیشنهاد قیمت  قرارداد، کلیه شرایط و تعهدات ، در قالب معرفی برنده مزایده تعیین و پس از  -29

 به امضاء متقابل طرفین رسیده و الزم االجرا خواهد بود . تنظیم و  اسناد ، مندرج در بخش دوم

 .، بعهده برنده مزایده خواهد بودکلیه هزینه های مربوط به چاپ آگهی مزایده در روزنامه ها  -30

 خرید اسناد مزایده ، الزامی است . شرکت در مزایده ،برای  -31
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 (   1  )  شماره  پیوست

 )نوبت دوم(   شركت پتروشیمی زاگرس  مزايده اقالم ضايعاتی  لیست

 1400ZPC/ ز/04 به شماره 
 

 واحد شرح اجناس رديف
مقدار 

 مبنای تعديل بر اساس سايت ايران ضايعات موجود

 KG 160,000 آهن آالت ضایعاتی  1
بر اساس درصدی از میانگین قیمت ضایعات  

 2آهن درجه 

 KG 10,000 بشکه های فلزی مستعمل  2
بر اساس درصدی از میانگین قیمت ضایعات  

 سبکآهن 

3 
ضایعات پالستیکی)شامل انواع  

 های کاتالیست وپرکلرین و...( بشکه 
KG 20,000 

بر اساس درصدی از میانگین قیمت ضایعات  

 2لوله پلی اتیلن درجه 

 بدون تعدیل NO 100 لیتری1000گالن  4

 KG 8,000 ضایعات آلومینیوم  5
بر اساس درصدی از میانگین قیمت ضایعات  

 آلومینیوم نرم 

 KG 8,000 ضایعات استنلس استیل  6
بر اساس درصدی از میانگین قیمت ضایعات  

 316استنلس استیل 

 KG 4,000 مس وبرنز  ضایعات سیم ،کابل ، 7
  بر اساس درصدی از میانگین قیمت ضایعات

 مس کابلی سیاه 

8 
  وبرنزمس  ضایعات سیم ،کابل ،

 مخابرات و ابزار دقیق 
KG 3,000 

  بر اساس درصدی از میانگین قیمت ضایعات

 مس کابلی سیاه 

 KG 60,000 ساندویچ پنل ضایعاتی  9
بر اساس درصدی از میانگین قیمت ضایعات  

 2آهن درجه 

 بدون تعدیل NO 10,000 ضایعات چوبی  10

 بدون تعدیل FRP KG 7,000،  ضایعات فایبرگالس 11

 

 نکته بسیار مهم : 

ضایعات  /  بشکه های فلزی مستعمل)  4و  3،  2ردیف های  ، خروج اقالم ستیز طیو مقررات سازمان مح نیطبق قوان

باشد و   یبه صورت سالم مطلقا ممنوع م(  لیتری1000گالن /  های کاتالیست وپرکلرین و... شامل انواع بشکه  پالستیکی

 . دیاز خروج اقدام نما شیاقالم پ  نینسبت به پرس/ خرد و تکه نمودن ا ستیبا یالزاما م  داریخر
 


